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 जोन ऑफ आर्क  ही धार्मकर् आचार-
विचाराांची ग्रामीण मुलगी होती.  

बालपणापासूनच ततने शतेात पररश्रम 
रे्ले. इांग्रज सैतनर् ततला चटेर्ीण 
समजून घाबरत. फ्रें च सैतनर् ततला 
ईश्वराचा दतू समजत ि ततच ेआदेश 

पाळत. फ्रें च दरबारी ि धमोपदेशर् मात्र 
ततचा दे्वष र्रत. त्ाांनी रे्लेल््ा 

विश्वासघातामुळेच ततचा मतृ्ू झाला. 
र्ाहीही झालां तरी, ततने फ्रान्सच ेरक्षण 
रे्ले, हे विसरता ्ेणे शक्् नाही. 
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  इांग्लांडचा सम्राट राजा हेन्री पांचम ्ाने 1415 मध््े फ्रान्समधील 
अजजनर्ोटक ्ा ठिर्ाणी झालेल््ा लढाईत फ्रें चाांिर विज् 
र्मळिला. असेच अनेर् विज् र्मळिून इांग्लांडने फ्रान्सच््ा एर्ा 
मोठ््ा भागािर स्िार्मति र्मळिले. हेन्रीने फ्रें च राजाच््ा मुलीशी 
लग्न रे्ले होत.े त्ाला फ्रें च गादीचा िारस म्हणून घोषीत रे्ले 
होत.े 
   पण हेन्री ि्ाच््ा पजस्तसाव््ा िषी मरण पािला. त्ाचा 
मुलगा आपल््ा िडडलाांसारखा लढिय््ा नव्हता. खरांतर, इांग्रज 
सैन््ार्ड ेउत्तर फ्रान्सचा भूभाग आपल््ा ताब््ात िेिण््ाच े
सामर्थ्क होत.े पण हेन्रीनांतर पुढच््ा तीसच िषाांत जजांर्लेला सिक 
भूभाग इांग्रजाांनी गमािला.   

   हे घडले, फ्रान्सच््ा लोरेन प्रदेशातील डोमरेमी गािातील एर्ा 
शेतर्ऱ््ाच््ा मुलीमुळे. जोन नािाची ही मुलगी इततहासात जोन 
ऑफ आर्क  म्हणून ओळखली जात.े   

   ततर्ार्लन फ्रान्स र्सा होता, ्ाची र्ल्पना र्रणे तसे 
र्िीण आहे. ततथे रु्णीही सुरक्षक्षत नव्हत.े दोन्ही बाजुांच ेसैतनर्  
गाि आणण शेत ेउजाड र्रत भटर्त असत. जोन राहात होती त े
डोमरेमी गािसुद्धा ्ाला अपिाद नव्हत.े तथेील गुरेढोरेसुद्धा 
धोक््ाची सूचना देणाऱ््ा घांटेचा आिाज ओळखून सुरक्षक्षत जागी 
आसरा घेत असत.  



    
  बालपणी जोन इतर मुलाांसारखीच होती. सगळी मुले जे खेळ 
खेळत तचे खेळ जोनसुद्धा खेळत असे. ती डोमरेमी 
गािाभोितालच््ा शेताांतून ि जांगलातून भटर्त असे. ती 
िडडलाांच््ा शेतािर र्ाम र्रत असे, मेंढ््ा राखत असे आणण 
ठहिाळ््ात सांध््ार्ाळी विणर्ाम ि सूतर्ाम र्शर्त असे.     
   जोन एर् शाांत ि धार्मकर् प्रितृ्तीची मुलगी होती. 
आईिडडलाांसोबत चचकमध््े जाण््ास ततला आिडत असे. 
र्धीर्धी गािातील मलेु हसण््ा-खेळण््ात दांग असत तवे्हा 
जोन चचकमध््े एर्टीच शाांतपणे बसत असे. मलुाांना ततच ेहे 
िागणे विचचत्र िाटे. पण जोन र्णखर ि तनरोगी मुलगी होती. 
ततला मनापासून आिडत असलेली गोष्ट ती र्रा्ची.   

   जोनचा मतृ्ू झाल््ािर तीस िषाांनांतर गािातील जुने-जाणत े
लोर् जोनबद्दल र्ा् म्हणाले, ्ाची र्लणखत नोंद आहे. अथाकत, 
ही नोंद फ्रें च भाषेत आहे. नोंदीत म्हटले आहे: 
   “गािातील सिाांनाच जोन आिडा्ची. ती खूप नम्र, साधी 
आणण धार्मकर् प्रितृ्तीची होती. चचकमध््े तसेच इतर र्ाही पवित्र 
ठिर्ाणी जा्ला ततला आिडा्चां. ती शेतात र्ाम र्रा्ची, 
फािड््ाने खणा्ची, घरासािी आिश््र् जबाबदारी 
उचला्ची.”    

 



  जोनला ओळखणाऱ््ा डोमरेमीच््ा लोर्ाांनी र्धी र्ल्पनाही 
रे्ली नसेल र्ी ही शाांत छोटी मलुगी अिरा िषाांची होईप्ांत 
फ्रान्समध््े जन्मलेली सिाकत प्रर्सद्ध स्त्री बनेल.  

  जोनला चचकमधील घांटेचा आिाज ऐर्ा्ला खूप आिडत 
असे. एरे् ठदिशी िडडलाांच््ा बागेत बसलेली असताना ततला 
घांटेचा आिाज ऐरू् आला. रु्णीतरी ्ा आिाजाद्वारे आपल््ाशी 
बोलत आहे, असा ततला भास झाला. ती तवे्हा फक्त तरेा 
िषाांची होती. असा अनुभि आल््ामुळे, “मी खूप घाबरले,” 
असे ती नांतर म्हणाली.   

   पण घांटेचा आिाज मैत्रीपूणक ि द्ाळू होता. हा आिाज 
ततला नेहमी चाांगली मुलगी बनण््ास ि चचकमध््े जाण््ास 
साांगत असे. जोनला र्सलीही महत्त्िार्ाांक्षा नव्हती. ती 
स्िेच्छेने चचकमध््े जात असे. त्ामुळे घांटेचा आिाज र्ाही 
िेगळे साांगत नव्हता.  

   पण लिर्रच जोनला आिाजासोबतच विचचत्र दृश््ेही ठदसू 
लागली. सुरुिातीला ही दृश््े अस्पष्ट होती पण नांतर जोन 
घरच््ा लोर्ाांना म्हणाली, “मी तुम्हाला जजतक््ा स्पष्टपणे 
बघत ेतततक््ाच स्पष्टपणे ही दृश््े बघू शर्त.े दृश््े गा्ब 
झाल््ािर मी खूप रडत बसत,े खूप द:ुखी होत.े” हळूहळू ्ा 
आिाजाशी जोनच ेघतनष्ट नात ेत्ार झाले. एिढे र्ी, घांटा 
िाजिणाऱ््ा माणसाला ती भेटिस्तू देऊ लागली.  



    जोन सोळा िषाांची झाली तवे्हा ततला सेंट मा्रे्ल आणण 
लोरेनच ेदोन सांत, सेंट रॅ्थरीन ि सेंट मागाकरेट, ्ाांच््ा स्पष्ट 
आरृ्त्ा ठदसू लागल््ा.   

   त्ाांनी डोमरेमीच््ा शेतर्ऱ््ाच््ा ्ा मुलीसािी एर् निा 
सांदेश आणला होता. जोनने फ्रान्सच््ा सैन््ाच ेनेततृि र्रािे, 
इांग्रजाांना समुद्रात हार्लून देऊन फ्रान्सला मुक्त र्रािे आणण 
तरुण राजा चाल्सक सातिा ्ाचा ररम्स ्ेथे राज््ार्भषेर् र्रािा, 
असे त्ा आरृ्त्ाांनी जोनला साांचगतले.    

     फ्रें च सैन््ाला प्रत्ेर् ठिर्ाणी इांग्रजाांर्डून हार पतर्रािी 
लागली होती. फ्रें च लोर् पूणकत: तनराश झाले होत.े त्ाांच््ा 
शेतात पीरे् पडून राठहली होती िा सडली होती. लोर्ाांचा सारा 
व््ापार-उदीम थांडािला होता.  
   एर् सामान्् ग्रामीण मलुगी हजारो क्षुब्ध इांग्रज सैतनर्ाांना 
विरोध र्रू शरे्ल, हे अशक््प्रा् िाटत होत.े इांग्रज सैतनर्ाांनी 
देशभर दहशत तनमाकण रे्ली होती. त्ामुळे सुरुिातीला जोनने 
आरृ्त्ाांच््ा सांदेशािर विश्वास िेिण््ास नर्ार ठदला. पण 
त्ाच र्ाळात एर् दांतर्था पसरली र्ी लोरेन सीमेिरील एर् 
तरुणी फ्रान्सला मुक्त र्रेल. र्दाचचत जोनने ही दांतर्था ऐर्ली 
असािी आणण घांटेचा आिाज ऐरू्न ततला ती तरुणी आपणच 
आहोत, असे िाटू लागले असािे.    



    ऑली्न्स शहराला दहा हजार इांग्रज सैतनर्ाांनी घेराि घातला 
होता. इांग्रजाांनी ऑली्न्स जजांर्ले तर फ्रान्सच््ा दक्षक्षण 
भागािर विज् र्मळिण््ाचा रस्ता त्ाांना मोर्ळा झाला 
असता.   

   जोनला ऐरू् ्ेणारे आिाज ततला इांग्रजाांना हार्लून 
ऑली्न्स शहर मुक्त र्रण््ास साांगत होत.े     

   सुरुिातीला ती गोंधळली आणण द:ुखी झाली. ततच ेिडील 
डोमरेमी गािातील एर् प्रमुख व््क्ती होत.े जोनने आपल््ा 
िडडलाांर्ड ेआपले मन मोर्ळे रे्ले. जोन फक्त सोळा िषाांची 
होता. एखाद्या ग्रामीण मुलीमध््े असलेले शहाणपण ततच््ात 
होत.े पण ततच््ा िडडलाांसािी ती अजूनही लहान मूलच होती. 
साहजजर्च, जोनच ेम्हणणे त्ाांनी हसण््ािारी नेले ि असा 
र्ाही मूखकपणा न र्रण््ास तनक्षून साांचगतले.    

   जोन पुन्हा मेंढ््ा राखण््ास ि शेतात र्ाम र्रण््ास तनघून 
गेली. पण ततला सतत ऐरू् ्ेणारे आिाज र्ाहीतरी र्रण््ाची 
गळ घालू लागले. ती पुन्हा िडडलाांर्ड ेगेली. ्ािेळी मात्र 
त्ाांच््ा रागाचा पारा चढला. “असा र्ाही िेडपेणा र्रण््ास 
परिानगी देण््ापेक्षा मी तुला स्ित:च््ा हाताांनी समुद्रात बुडिून 
टार्णे पसांत र्रेन,” असे त्ाांनी म्हटले. अथाकत, त्ाांनी असे 
र्ाही रे्ले नाही. पण त्ाांची मुलगी जे र्ाही र्रा्ला बघत 
होती तो तनव्िळ मूखकपणा ि खुळचटपणा होता, असे त्ाांना 
िामपणे िाटत होत.े  



र्ाही तरी र्रणे भाग होते.  

    जोन खूप धार्मकर् प्रितृ्तीची होती. ईश्वर आपल््ाशी सांिाद साधतो, 
अशी ततची िाम श्रद्धा होती. ईश्वराची आज्ञा मोडू न्े, एिढीच ततची 
इच्छा होती.   

   डोमरेमीपासून समुारे दहा-बारा मैलाांिर असलेल््ा व्हॉरु्लसक ्ा 
तटबांदी्ुक्त शहराचा ताबा त्ािेळी रॉबटक बॉड्रीर्ोटक ्ा सरदारार्ड े
होता. जोनने त्ाच््ार्ड ेजाऊन मदत घ््ा्च ेिरिले. आपले िडील 
्ाला परिानगी देणार नाहीत, हे ततला र्ळून चुर्ले होत.े मग ती 
प्रथम व्हॉरु्लसकजिळ असलेल््ा गािात आपल््ा आईच््ा 
नातलगार्ड ेराहा्ला गेली.  

   जोनने आपल््ा नातलगाला ततला ऐरू् ्ेणाऱ््ा आिाजाबद्दल 
साांचगतले. नातलग ्ाबाबतत साशांर् होता, पण जोन िाम ि आग्रही 
होती. शेिटी, नातलगाने ततला बॉड्रीर्ोटकर्ड ेघेऊन जा्च ेमान्् 
रे्ले.  

   रॉबटक बॉड्रीर्ोटकने जोनला सरळ धुडर्ािून लािले. लोर्रीच ेफाटरे् 
लाल र्पड ेघातलेली ही शेतर्ऱ््ाची सामान्् मलुगी ततला ईश्वराने 
फ्रान्सला मुक्त र्रण््ाचा आदेश ठदला आहे असे साांगत,े ्ाचा 
बॉड्रीर्ोटकला मोिा अचांबा िाटला. “ततच ेर्ान बांद र्रून घरी परत 
पाििून द्या,” त्ाने लक्झाटक नािाच््ा अचधर्ाऱ््ाला साांचगतले. पण 
जोनिर ्ाचा र्ाही पररणाम झाला नाही. फ्रें च सैतनर् इांग्रजाांर्डून 
सगळ््ा ठिर्ाणी हरत होते. र्ाहीतरी र्रणे भाग होते. मग 
बॉड्रीर्ोटकला िाटू लागले र्ी र्दाचचत जोनला िाटणारी श्रद्धा र्ाही 
अनपेक्षक्षत बदल घडिू शरे्ल.    

 



     त्ार्ाळातील लोर् अांधश्रद्धाळू होत.े त ेचटेर्ीण ि स्िगाकतून 
्ेणाऱ््ा सांरे्ताांिर विश्वास िेित. रॉबटक डी बॉड्रीर्ोटकने विचार 
रे्ला र्ी जोनला ईश्वराने आपल््ा मदतीसािी पाििलां्, ्ािर 
फ्रें च सैतनर्ाांचा विश्वास बसला तर त्ाांची ठहांमत िाढेल.  
   फ्रें चाांनी नुर्तचे एर् ्ुद्ध हरले होत.े ऑली्न्स शहराबाहेर 
असलेल््ा इांग्रजाांच््ा छािणीत हेररांग नािाच््ा माशाचा मोिा 
सािा जात होता. फ्रें च सैतनर्ाांनी त्ाला रोखण््ाचा प्र्त्न रे्ला. 
पण त्ात त ेअ्शस्िी िरले. शहराच््ा आत असलेल््ा फ्रें च 
छािणीतील अन्नाचा सािा सांपला होता. त्ामुळे तसेही त े
आतमसमपकण र्रण््ाच््ा त्ारीत होते. अशा पररजस्थतीत रॉबटक 
डी बॉड्रीर्ोटकला जोन ही आशेचा एर् शेिटचा कर्रण िाटली.  

   चाल्सक सातिा त्ािेळी व्हॉरु्लसक शहरापासून तीनश ेमलैाांिर 
असलेल््ा चचनॉन शहरात होता. ततथे पोहोचण््ासािी जोन 
इांग्रजाांच््ा ताब््ात असलेल््ा भागातून प्रिास र्रणार होती. ततथे 
बगांडी प्रदेशातील सैतनर् तैनात होते. पण त ेआता इांग्रजाांच््ा 
बाजूने लढणार होत.े जोनसािी हा प्रिास खूप धोर्ादा्र् होता.  

   जोन घोड््ािर स्िार होऊन दोन तरूण फ्रें च सरदाराांसोबत 
तनघाली. ततला ऐरू् ्ेणाऱ््ा आिाजाांनी ततला पुरुषाांसारखे र्पड े
घालण््ास साांचगतले होत.े त्ामुळे ततने ततच ेरे्स र्ापून छोटे 
रे्ले ि एर् गडद रांगाचा जाड र्ोट अांगात घातला. रॉबटक डी 
बॉड्रीर्ोटकने ततला एर् तलिार ठदली आणण म्हटले, “जा आणण जे 
शक्् होईल त ेर्र.” रॉबटकच ेहे िाक्् फार उतसाहिधकर् नव्हते.  



     ठदिस ठहिाळ््ाच ेहोत.े इांग्रज सैतनर्ाांच््ा नजरेस पडून न्े 
्ासािी ततघाांनी पा्िाटेसारख््ा आडमागाांने प्रिास रे्ला. त्ाांना 
दोन मोठ््ा नद्याही पार र्राव््ा लागल््ा. र्ारण पुलािर इांग्रज 
सैतनर्ाांचा पहारा होता.  
  ्ा प्रिासाला अर्रा ठदिस लागले. रात्री त ेनेहमी खुल््ा 
आभाळाखाली घालित. र्ारण रु्णाच््ा घरी तनिाऱ््ासािी 
राहाणे धोक््ाच ेहोत.े थर्ल््ा-भागल््ा अिस्थेत त ेचचनॉन 
शहरात आले. राजाला भेटणे सहजसोपे नाही, हे ततथे 
पोहोचल््ािर त्ाांच््ा लक्षात आले.  
   जोन ऑफ आर्क च ेआगमन झाले त्ा र्ाळात चचनॉन शहर 
जसे होत ेत्ात आजप्ांत फारसा बदल झालेला नाही. तथेील 
जुनी घरे, चढ-उतार असलेले िेडिार्ड ेरस्त ेपाचशे िषाांपूिी 
जोनच््ा र्ाळात जसे होत ेतसेच आजही आहेत.  
   तथेील राजिाडा लाऊआर नदीची उपनदी असलेल््ा जव्हएन 
नदीच््ा कर्नाऱ््ािर एर्ा उांच र्ड््ािर उभा आहे. आज तो 
रे्िळ अिशेष रुपात उरला आहे. दोनशे िषाांपूिी ्ाच 
राजिाड््ात इांग्रज राजा ररचडक र्ोअर डी ला्न ्ाचा दरबार 
भरत असे. राजिाड््ाच््ा अिशेषामध््े एर्ा खोलीच््ा 
र्भांतीिरील दगडािर र्ाही र्ोरीिर्ाम रे्लेले ठदसते. त्ािरून 
्ाच खोलीमध््े जोन ऑफ आर्क  आणण डॉकफन (चाल्सक सातिा) 
्ाांची भेट झाल््ाच ेसमजते. 



     चाल्सकच ेशरीर ि मन थर्ले होते. तो पूणकपणे आपल््ा 
सल्लागाराांच््ा मदतीिर अिलांबून होता. सल्लागाराांनी सुरुिातीला 
चाल्सक ि जोनच््ा भेटीला परिानगी ठदली नाही. पण लोर्ाांनी 
जोनच््ा मोठहमेबद्दल बरेच ऐर्ले होते. त्ामुळे परिानगी 
नार्ारली तर त्ाच ेगांभीर पररणाम होतील, ्ाच ेसल्लागाराांना 
भ्ही होत.े  
   त्ाांच््ापैर्ी रु्णीही जोनच््ा आतील आिाजािर विश्वास 
िेिला नाही. जोनला खोटे िरिण््ासािी त्ाांनी चाल्सकला एर्ा 
साध््ा दरबाऱ््ाच््ा िेषात दरबारात आणले ि दसुऱ््ा एर्ा 
तरुणाला र्सांहासनािर बसिले. जर जोनला ऐरू् ्ेणारे ईश्वरी 
आिाज खरे असतील तर ती खऱ््ा चाल्सकला तनजितच ओळखू 
शरे्ल, असे सल्लागाराांच ेम्हणणे होते.  
   जोन दीघक प्रिासाने थर्ली होती. दरबारात ती आपल््ा जाड 
र्ोटातील िेषातच हजर झाली. ततथे उांची र्पड ेघातलेल््ा 
जस्त्र्ाांना पाहून ती चर्ीत झाली. दरबारी ततला पाहून हसू लागले. 
जोनच ेवपतळ आता उघड ेपडणार, असे त्ाांना िाटू लागले.   

   ततथे उपजस्थत असलेल््ा लोर्ाांनुसार, शेतर्ऱ््ाच््ा ्ा मुलीने 
र्सांहासनािर बसलेल््ा तरुणार्ड ेपाहून जस्मत रे्ले ि आपली 
मान हलिली. मग िळनू ती थेट दरबाऱ््ाच््ा िेषातील चाल्सकर्ड े
गेली आणण गुडघ््ािर बसून बोलली, “मी ईश्वराची दतू आहे. मी 
तुम्हाला साांगा्ला आले आहे र्ी तुम्हीच फ्रान्सच ेखरे राजा 
आहात.” 



     चाल्सकची खात्री पटली र्ी जोनला आपल््ा राज््ाच ेरक्षण 
र्रण््ासािीच ईश्वराने पाििले आहे. पण त्ाच््ा सल्लागाराांना 
अद्याप शांर्ा होती. त्ाांनी चचकच ेविद्वान ि धमोपदेशर् 
्ाांच््ातफे जोनची विधाने पडताळून पाहाण््ाची मागणी रे्ली.   

   जोनला आपल््ाला होणाऱ््ा विरोधामुळे र्ाही र्ळेनासे झाले. 
आपल््ाला विचारण््ात आलेल््ा प्रश्ाांची आपण सामान्् 
शेतर्ऱ््ाच््ा मुलीसारखां प्रामाणणर्पणे साधीसरळ उत्तरे ठदली 
आहेत, असे ततच ेम्हणणे होत.े “मला र्लठहता-िाचता ्ेत नाही. 
पण मला ऐरू् ्ेणाऱ््ा आिाजाांनी मला ऑली्न्सचा घेराि 
मोडण््ाचा ि ररम्स ्ेथे राजाला मुरु्ट चढिण््ाचा आदेश 
ठदला्,” असे जोन िामपणे म्हणाली होती.  
   जोन एर् ग्रामीण मलुगी होती ि चाल्सकच््ा सल्लागाराांच््ा 
प्रततकि्ेमुळे सहज गोंधळली असती, भ्भीत झाली असती. 
पण ती ना गोंधळली, ना भ्भीत झाली. ततला पेचात 
पर्डण््ासािी जेव्ही रु्णीतरी विचारले र्ी ततला ऐरू् ्ेणाऱ््ा 
आिाजाच ेउच्चार र्से आहेत तवे्हा जोनने जस्मत र्रून उत्तर 
ठदले, “आपल््ा आिाजाच््ा उच्चाराांपेक्षा बरे आहेत.” 

   जोनच््ा साध््ाभोळ््ा श्रदे्धने धमोपदेशर् भारािले होते. 
चाल्सकच््ा सल्लागाराांना मात्र ततच ेम्हणणे मान्् नव्हते. पण 
फ्रान्स अचधर्ाचधर् सांर्टात गुरफटत चालला होता. त्ामुळे 
जोन खोटे बोलली तरी सैतनर्ाांसािी ती शुभसांरे्त िरू शरे्ल, 
अशी शक््ता सल्लागाराांना िाटली. म्हणून त ेजोनला 
ऑली्न्सला पाििा्ला राजी झाले. 



     फ्रें च सैतनर्ाांना प्रभावित र्रण््ासािी जोनच््ा अांगािर 
चचलखत चढिण््ात आले. त्ािर सफेद-शेंदरी रांगाचा झगा 
घालण््ात आला. ततच््ासमोर ्ेशूच ेचचत्र असलेला फलर् 
िेिण््ात आला. ्ा िेषात जोन दैिी िरदहस्त लाभलेली व््क्ती 
ठदसू लागली. 
  जोन ऑफ आर्क सारख््ा र्था-र्हाण््ा र्ाही इतर 
लोर्ाांबाबतही रचल््ा गेल््ा आहेत. त्ाांतील र्ाही खऱ््ा आहेत, 
र्ाही खोट््ा.  

   जोनबाबत एर्ा र्हाणीत ततला ठदलेल््ा एर्ा घोड््ाचा 
उल्लेख आहे. हा घोडा व्हॉरु्लसकच््ा घोड््ापेक्षा जास्त उमदा 
होता. तो आपल््ा पा्ाांिर उभा राठहला आणण जोनला त्ाने 
स्िार होऊ ठदले नाही. “्ाला ्ेशूच््ा िुसाजिळ घेऊन चला,” 
ततने आदेश ठदला. तसे रे्ल््ािर घोडा गुपचुप उभा राठहला.   

    फ्रान्सचा ना्र् माटेल ्ाच््ा तलिारीबाबतही एर् दांतर्था 
आहे. माटेलने सहा शतर्ाांआधी मुजस्लमाांच््ा आिमणापासून 
फ्रान्सचा बचाि रे्ला होता. जोनने माटेलची तलिार आणा्ला 
साांचगतली. ही तलिार शेर्डो िषे फेअरबबसच््ा चचकमधील एर्ा 
पवित्र स्थानी लपिून िेिलेली होती. रु्णालाही त्ाबद्दल र्ाही 
माठहत नव्हत.े त्ा स्थानािर खोदले तवे्हा तलिार सापडली 
आणण मग ती जोनर्ड ेसोपिण््ात आली.    



     जोनला र्ाही सैतनर् सोबत देऊन चचनॉन ि ओली्न्स ्ाांच््ा 
दरम््ान असलेल््ा ब्लोइस शहरार्ड ेपाििण््ात आले. ततथे 
ततला सहा हजार सैतनर्ाांच ेनेततृि देण््ात आले. चाल्सकच््ा 
सल्लागाराांना िाटले र्ी सैन््ाच ेनेततृि र्रताना ही सतरा िषाांची 
शेतर्ऱ््ाची मुलगी गभकगळीत होईल आणण डोमरेमीला पळून 
जाईल.  
  पण जोन आपल््ा भूर्मरे्बाबत तािर होती. सैतनर्ाांनी ततला 
पाठहले तवे्हा त ेचर्ीत झाले. आपण ततच््ा आदेशाांच ेपालन रे्ले 
पाठहजे, हे त्ाांच््ा लक्षात आले. सैतनर्ाांनी ्ुद्धाआधी चचकमध््े 
जा्ला पाठहजे, हा ततचा आग्रह पाहून सैतनर्ाांना अचधर्च 
आि्क िाटले.   

   गॅस्र्नी भागात राहाणारा ला ठहरे हा एर् चाांगला र्माांडर ि 
शूर माणूस होता. पण इतर सैतनर्ाांसारखांच त्ाच््ा तोंडात सतत 
र्शव््ा ्ेत असत. जोनने त्ाला असे शब्द िापरणे बांद र्रा्ला 
साांचगतले. तोसुद्धा खूप अचांबबत झाला. पण त्ाने जोनची आज्ञा 
पाळली.   

   इांग्रज सैतनर् जोनचा ततरस्र्ार र्रत. त ेततला चटेर्ीण 
म्हणत. ततने फ्रान्सच््ा राजािर जाद ूरे्ली आहे, असे त ेम्हणत. 
जोनमुळे इांग्रज सैन्् अस्िस्थ झाले होत.े 1428 साली प्रत्ेर्ाला 
िाटत असे र्ी चटेकर्णीर्ड ेलोर्ाांना इजा पोहोचिण््ाची तार्द 
असत.े शेक्सवप्रने आपल््ा नाटर्ात जोनला इांग्रज लोर्ाांच््ा 
दृवष्टर्ोनातून चचतारले आहे. त्ाने जोनला फ्रान्सची चटेर्ीण 
म्हटले आहे.    



   जोनला र्लठहता-िाचता ्ेत नव्हत.े पण ब्लोइसला जाण््ाआधी 
ततने इांग्लांडच््ा राजा ि सेनापतीांसािी एर् पत्र र्लहून घेतले. 
“आपल््ाला ईश्वराने फ्रान्सच ेरक्षण र्रण््ासािी पाििले आहे. 
त्ामुळे तुम्ही ताब््ात घेतलेला फ्रान्सचा सिक भाग सोडून द्यािा,” 
असे ततने ्ा पत्रात म्हटले. 
   जोनच््ा पत्राला उत्तर आले नाही. मग जोन आपल््ा सैन््ाच््ा 
प्रमुखाांसोबत ऑली्न्सर्ड ेतनघाली. ऑली्न्सच््ा सभोिती 
इांग्रजाांनी ‘बॅस्टील्स’ नािाच््ा मजबूत चौक््ा बसिल््ा होत्ा. 
जोनने ्ुक्तीने इांग्रजाांची नजर चुर्िून आपल््ा सैन््ासह शहरात 
र्शरण््ाच ेिरिले. ्ामुळे ततला शहराच््ा आत अडर्लेले आणखी 
सहा हजार फ्रें च सैतनर् ्ेऊन र्मळाले असते. एिढे सैन्् इांग्रजाांिर 
हल्ला र्रण््ास पुरेसे होत.े    

   पण जोन ऑली्न्सला पोहोचली तवे्हा फ्रें च र्माांडराांनी ततला 
धोर्ा ठदला. जोनला आपल््ापेक्षा अचधर् उांचीिरील पद ठदल््ामुळे 
त ेसिक असांतुष्ट होत.े जोन अप्शी िरािी, अशी त्ाांची इच्छा होती. 
त्ामुळे त्ाांनी ततला लाऊआर नदीच््ा उत्तरेर्ड ेअसलेल््ा 
ऑली्न्सर्ड ेनेण््ाऐिजी दक्षक्षणेर्ड ेनेले. ततथे उलट ठदशते 
िाहाणाऱ््ा िाऱ््ामुळे नदीचा रुां द प्रिाह पार र्रणे त्ाांना अशक्् 
झाले.   

   मग अचानर् िाऱ््ाची ठदशा बदलली. जोन खरोखरच चटेर्ीण 
आहे ि ततने र्ाहीतरी चटूेर् र्रून िाऱ््ाला आपल््ा ठदशेने िळिून 
घेतले, असे इांग्रजाांना िाटू लागले.  



      ऑली्न्स शहरात अडर्लेल््ा भुरे्ल््ा सैतनर्ाांसािी जोनने 
अन्न ि हत्ारे सोबत घेतली. नदी पार र्रण््ासािी सिाांना 
पुरतील एिढ््ा नािा ततथे नव्हत्ा. जोनने बहुताांशी सैतनर्ाांना 
पुलामागे नदी पार र्रण््ास साांचगतले. ततने स्ित: नािेतून नदी 
पार रे्ली. त्ािेळी लोर्ाांनी उतसाहाने ततचा ज्ज्र्ार रे्ला. 
लोर्ाांना खात्री िाटू लागली र्ी आता ईश्वराचा र्ौल त्ाांच््ा 
बाजूने आहे.   

   इांग्रज सैन््ाने चचकच््ा घांटाांच ेि लोर्ाांच ेज्ज्र्ार ऐर्ले 
तवे्हा त्ाांच््ा मनातील अांधश्रद्धा जागी झाली ि त ेघाबरले. 
पुढच््ा ठदिशी सर्ाळी फ्रें च सैन््ाने नदी पार रे्ली ि ऑली्न्स 
शहरात र्िा्त रे्ली. इांग्रज सैन्् ्ा ‘चटेकर्णी’ला एिढे घाबरले 
र्ी ततला थाांबिण््ाची ठहांमत त ेर्रू शर्ले नाहीत.  
   त्ा र्ाळात दोन सैन्् ्ुद्धात समोरासमोर ्ेऊन र्भडत 
असत. जोनला ठहांसा नर्ो होती. दोन सैन््ाांच््ा दरम््ान नदी 
होती. ततने इांग्रज र्माांडरला िेढा उििून ततथून तनघून जाण््ास 
साांचगतले. पण त्ाने ततला हास््ास्पद िरिले. जोन तनराश 
अिस्थेत आपल््ा छािणीत परतली.   

    जोनला ्ुद्धातील ठहांसा पसांत नव्हती पण ती रु्णाही 
सैतनर्ाइतर्ीच शूर होती. ततने आपली तलिार हिेत कफरिून 
सैतनर्ाांना सतत पे्ररणा ठदली. ततने र्धी तलिार चालिल््ाची 
र्लणखत नोंद नाही. ततला तलिारीची गरजच पडली नाही. 



      इांग्रजाांना पळिून लािण््ासािी त्ाांच््ा मजबूत चौक््ाांिर 
हल्ला र्रणे आिश््र् होते. एर्दा जोन आराम र्रत असताना 
फ्रें च र्माांडराांनी ऑगस्टाइन नािाच््ा चौर्ीिर हल्ला रे्ला. 
लढाईच््ा आिाजाने जोनला जाग आली. ती तातर्ाळ चचलखत 
घालून त्ा ठिर्ाणी पोहोचली.  
  ्ा लढाईत इांग्रजाांच ेपारड ेजड होते. फ्रें च सैन्् मागे हटू 
लागले. पण जोनला ततथे आलेले पाहून फ्रें च सैन््ामध््े निा 
जोश सांचारला. त े“ईश्वराची दतू! ईश्वराची दतू!” असे ओरडत 
पुढे जाऊ लागले. इांग्रज सैतनर् जादटुोण््ाच््ा र्भतीने पळून 
गेले.  

   दोन ठदिसाांनांतर जोनने आता आपल््ाशी एर्तनष्ठ झालेल््ा 
सैतनर्ाांच ेनेततृि रे्ले. त्ाांनी टुरेल्स ्ा आणखी एर्ा चौर्ीिर 
हल्ला रे्ला. आघाडीिर राहून जोनने स्ित: कर्ल्ल््ाच््ा 
र्भांतीला र्शडी लािली. पण र्शडीिरून चढत असतानाच एर् 
बाण लागून ततच््ा खाांद्याला दखुापत झाली.    

   ततच््ा जखमेिर मलमपट्टी र्रण््ासािी ततला ततथून घेऊन 
जािे लागले. ती जखमी झाल््ाच ेबघून फ्रें च सैतनर् खचले. 
फ्रें च र्माांडर ड््ुनॉ्स आपल््ा सैतनर्ाांना मागे परतण््ास 
साांगणार इतक््ातच जोन ततथे परतली आणण मग त्ाांनी त्ा 
चौर्ीिर ताबा र्मळिला.    



    ऑली्न्सिरील इांग्रजाांचा िेढा उिला. इांग्रज सैन्् तनराश 
झाले होत.े जादटुोण््ाशी लढण््ात अथक नाही, असा विचार 
र्रून त ेतनघून गेले. शहरातील लोर् आनांद साजरा र्रू 
लागले. चचक लोर्ाांनी भरून गेले. जोन स्ित: लोर्ाांच े
नेततृि र्रू लागली. लोर्ाांनी आपल््ा मुक्ततसेािी ईश्वराच े
आभार मानले.  
   जोनचा मतसर र्रणारे फ्रान्समधील राजाच ेसल्लागार 
ि धमोपदेशर् िगळता प्रत्ेर्ाला विश्वास िाटू लागला र्ी 
ईश्वरानेच जोनला देश िाचिण््ासािी पाििले होते. सैतनर् 
ततच््ामागे रु्िेही जाण््ास त्ार होत.े खरी गोष्ट ही होती 
र्ी लढाईत इांग्रज सैन्् आपल््ा पूणक तार्दीतनशी लढले 
नव्हत.े तसेच एर् चटेर्ीण फ्रें च सैन््ाच ेनेततृि र्रत 
आहे, असा त्ाांचा गैरसमज झाला. ्ामुळे विज्ासािी 
प्र्त्न न र्रता त्ाांनी हार पतर्रली.  
   जोन ऑफ आर्क ने ऑली्न्स शहराला मुक्त रे्ले ही 
घटना लोर् र्धी विसरू शर्ले नाहीत. जोनची आििण 
म्हणून त्ाांनी ततचा पुतळा उभारला. दरिषी लोर् ततथे 
मुक्तीठदन साजरा र्रतात.    

   टुरेल्सची चौर्ी ताब््ात घेण््ाच््ा घटनेच ेततथे 
विशेषरुपात स्मरण रे्ले जाते. ्ा घटनेमुळेच फ्रें चाांचा 
विज् तनजित झाला. ्ाच ेस्मरण म्हणून लोर्ाांनी 
लाऊआर नदीच््ा डाव््ा कर्नाऱ््ािर एर् साधासा िुस 
उभारला आहे. तो कर्ल्ल््ाच ेस्थान दशकितो.   



    ऑली्न्सिरील विज् ही रे्िळ एर् सुरुिात होती. 
फ्रान्समध््े अद्याप हजारो इांग्रज सैतनर् होते. त ेफ्रें च 
शहराांिर र्ब्जा र्रत होते, गािाांमध््े जाळपोळ र्रत होत े
आणण सिकत्र नासधूस र्रत होत.े आपल््ा आिाजाांच ेआदेश 
पूणक र्रण््ाआधी तसेच चाल्सकला राजेपद देण््ाआधी ्ा 
इांग्रज सैतनर्ाांना पराभूत र्रणे जोनला आिश््र् िाटत होत.े  

   पूिी इांग्रज सैतनर्ाांच ेभ् िाटणाऱ््ा फ्रें च सैतनर्ाांना आता  
त्ाांच््ाशी लढािसेे िाटत होते. जोन त्ाांच््ासोबत 
असल््ामुळे त्ाांच ेधाडस िाढले होत ेि त्ाांना विज्ाची 
खात्री िाटत होती. 
   फ्रान्सला इांग्रजाांच््ा ताब््ातून पूणकपणे मुक्त र्रण््ासािी 
जोनच््ा आिाजाने एर् िषाकचा र्ालािधी ठदला होता. 
त्ामुळे िेळ िा्ा घालिून उप्ोग नव्हता. ऑली्न्समधून 
ततने इांग्रज सैतनर्ाांनी र्ब्जा रे्लेल््ा इतर शहराांर्ड ेमोचाक 
िळिला. 
   ऑली्न्सपासून दहा मैलाांिर असलेले जॉजो हे शहर 
ततने तनिडले. हे शहर इांग्रज र्माांडर अलक ऑफ सफोल्र् 
्ाच््ा ताब््ात होत.े पण त्ाच ेसैतनर् ऑली्न्सच््ा 
पराभिातून अद्याप सािरले नव्हत.े त्ाांनी पाांढऱ््ा घोड््ािर 
स्िार होऊन आलेल््ा जोनला पाठहले तवे्हा भीतीने त े
अधकमेले झाले. फ्रें च सैतनर्ाांनी जोनसोबत शहरातून र्िा्त 
रे्ली ि शहर ताब््ात घेतले. त्ाांनी अलक ऑफ सफोल्र्ला 
रै्द रे्ले. 



   जोनने आपल््ा सैतनर्ाांना आराम र्रण््ाची सांधी ठदली 
नाही. इांग्रज सैतनर् धक्क््ातून सािरण््ाआधीच ततला त्ाांना 
नेस्तनाबूत र्रा्च ेहोत.े ततने पांचिीस मैल दरू असलेल््ा 
लहान शहर ब््ुजन्सीिर र्ब्जा रे्ला. मग ततने उत्तरेला िीस 
मैलाांिर असलेल््ा पॅटे ्ा शहरािर विज् र्मळिला.  
  नर्ाशािर ही तीन शहरे बत्रर्ोण बनितात. ऑली्न्स 
्ाच््ा मध््भागी ठदसते. इांग्रज सैतनर्ाांना ्ा बत्रर्ोणाच््ा 
बाहेर हुसरू्न लािणे जोनला आिश््र् िाटत होत.े   

   आताप्ांत अांधश्रदे्धपा्ी घाबरून इांग्रज सैतनर्ाांच ेमनोधै्क 
पूणकपणे खचले होत.े जून मठहन््ाच््ा एरे् सर्ाळी जोन ि 
ततच ेसैतनर् अचानर् धुक््ातून प्रर्ट झाले तवे्हा त्ाांनी 
अधी लढाई जजांर्ली होती.  

   चौदा िषाांपूिी अजजनर्ोटकच््ा लढाईत इांग्रज ततरांदाजाांनी 
मैदानात धारदार टोरे् असलेल््ा र्ाठ््ाांची राांग उभी र्रून 
स्ित:चा बचाि रे्ला होता. त्ाच््ा मागे उभे राहून त्ाांनी 
फ्रें च सरदाराांिर प्राणघातर् बाणाांचा मारा रे्ला होता. जोनने 
्ा र्ाठ््ा मैदानात रोिण््ाआधीच पॅटेतील इांग्रज सैन््ािर 
हल्ला रे्ला. ्ा लढाईत एर्-ततृत्ाांश इांग्रज सैन्् मारले 
गेले. इतर सैन्् पळून गेले िा त्ाांनी आतमसमपकण रे्ले. 
त्ाांचा र्माांडर लॉडक टेलबट ्ाच््ासोबत अनेर् इांग्रज सरदार 
पर्डले गेले.     



    ररम्सला जाण््ासािी बरेच अांतर र्ापािे लागणार होते. पण 
तथेील इांग्रज सैतनर् खूप खचले होत.े त ेजादटूोण््ाला घाबरले 
होत.े त्ामुळे जोनला र्सलाही अटर्ाि न र्रता माघार 
घेऊन त ेपॅररसला गेले. जोनने आपल््ा विज्ी सैन््ासह ट्रॉ् 
शहरामागे दोनशे मलैाांच ेअांतर पार रे्ले.   
  ररम्समधील प्रमुख चचकमध््े चाल्सकच््ा राज््ार्भषेर्ाचा 
भव््ठदव्् असा सोहळा पार पडला. ्ा सोहळ््ाला पारांपाररर् 
िेशभूषेतील उच्च धमोपदेशर्, उांची पोषाख घातलेले सरदार-
उमराि आणण आर्षकर् पेहरािातील जस्त्र्ा उपजस्थत होत्ा. 
पण सिाांच््ा नजरा णखळल््ा होत्ा, जोन ऑफ आर्क िर.    

   जोनने अांगािर चमर्त ेचचलखत चढिले होते. फ्रान्सच््ा 
विज्ाचा फलर् हातात पर्डत ती राजाच््ा शेजारी उभी 
होती. डोमरेमीच््ा शेतर्ऱ््ाच््ा सतरा िषाांच््ा मुलीसािी हा 
एर् अद्भतु क्षण होता.  

   राज््ार्भषेर् सोहळ््ानांतर जोनला ईश्वरी आदेशाने सुरू 
रे्लेली मोठहम पूणक झाल््ासारखे िाटले. ततला आपले गाि 
लोरेन ्ेथे परतून साधेसरळ आ्ुष्् जगा्च ेहोत.े “ईश्वराची 
इच्छा आता पूणक झाली्. आता मला माझ््ा भािांडाांसोबत 
पुन्हा मेंढ््ा राखा्ला जािसां िाटतां्,” ती राजाला म्हणाली. 
पण हे व्हा्च ेनव्हत.े      



     फ्रें च सैन््ाच््ा र्माांडरना जोनविष्ी मतसर िाटे. पण  
जोनमुळेच फ्रें च सैन््ाला ठिर्ठिर्ाणी विज् र्मळाले आहेत, 
हे त ेजाणत होत.े फ्रें च सैतनर् जोनच ेनेततृि मानत होत े
आणण त ेततच््ा मागे रु्िेही जा्ला त्ार होत.े  
   जोन ्ेण््ापूिी मूिभर इांग्रज सैतनर् शेर्डो फ्रें च सैतनर्ाांना 
भारी पडत. मात्र आता पररजस्थती उलट झाली होती. जोन खूप 
शूर होती. ततच््ा उपजस्थतीत सैतनर् ्ापूिी र्धी लढले 
नसतील एिढ््ा जोशाने लढले. ततच््ातील दैिी शक्तीच््ा 
र्हाण््ाांमुळे फ्रें च सैतनर्ाांना स्फूती र्मळाली आणण अांधश्रद्ध 
इांग्रज सैतनर्ाांच््ा उरात धडर्ी भरली.   
   जोनने ततची तलिार ि चचलखत ररम्स ्ेथील सेंट डतेनस 
चचकमध््े व्हजीन मेरीला समवपकत रे्ली. विज् र्मळाल््ानांतर 
ततला ऐरू् ्ेणारे आिाज बांद झाले होत.े ततने पुन्हा पुन्हा 
डोमरेमीला जाण््ाची इच्छा व््क्त रे्ली. पण ततला नेहमीच 
थाांबिण््ात आले.  

   जोन खूप द:ुखी झाली. ती फ्रान्सची नात्र्ा होती. 
सामान्् लोर् ततच््ािर पे्रम र्रत. ततच््ा आशीिाकदासािी 
ततच््ासमोर गुडघे टेरू्न बसत. ततला पाहून र्तकव््र्िोर 
सैतनर्ाांच््ाही डोळ््ात अशू्र उभे राहात. पण चाल्सक सातिा 
्ाला राजेपद देणाऱ््ा जोनला त्ाच््ाच दरबारात मतसर ि 
ततरस्र्ारही झलेािा लागला. 



     पॅररस अद्याप इांग्रजाांच््ाच ताब््ात होत.े फ्रें च र्माांडर जाणत 
होत ेर्ी जोनच््ा नेततृिार्शिा् त ेसैतनर्ाांना पे्रररत र्रू 
शर्णार नाहीत आणण पॅररसिर विज् र्मळिू शर्णार नाहीत.  
जोनच््ा मनाविरुद्ध त्ाांनी ततला पुन्हा लढण््ासािी त्ार रे्ले.  
   जड अांत:र्रणाने जोनने अांगािर चचलखत चढिले. आपली 
मोहीम पूणक र्रण््ासािी ईश्वराने ततला फक्त एर् िषक ठदला 
होता, हे ततला आििले. त ेएर् िषक तोिर तनघून गेले होत.े  

   पॅररसिरील हल्ला अप्शी िरला. फ्रें च र्माांडराांचा 
जोनविष्ी असलेला मतसर त्ाांच््ा देशपे्रमापेक्षाही िरचढ 
िरला. फ्रें च सैतनर् मात्र शौ्ाकने लढले. पण त्ाांची सांख््ा अपुरी 
होती आणण इांग्रज सैन््ाला सतत बाहेरून मदत र्मळाली.  

   जोनने आपल््ा सैन््ाच ेनेततृि धीरोदात्तपणे ि धोक््ाची 
तमा न बाळगता रे्ले. जजथे जजथे लढाईने तीव्र स्िरुप धारण 
रे्ले ततथे ततथे जोन गेली. सेंट ऑनोरच््ा प्रिेशद्वारािरील 
हल्ल््ात फ्रें च सैतनर् माघार घेऊ लागले. जोन एर्टीच पुढे 
गेली. ततने इतराांना मागोमाग ्ेण््ास फमाकिले. पण तसे 
र्रताच जोन पुन्हा जखमी झाली. ततच््ा सभोिती लढाई सरुू 
होती. जोन एर्ा खांदर्ात पडून राठहली. प्रिेशद्वार ताब््ात 
घेतल््ार्शिा् मैदान सोडा्ला ततने नर्ार ठदला. जखमी 
जोनला पाहून फ्रें च सैतनर्ाांचा धीर खचला. फारसा प्रततर्ार र्रू 
न शर्णाऱ््ा जोनला सोबत घेऊन त ेमागे हटले.    



     जोनची हार झाल््ामुळे तसेच र्मरु्ित ि भ््ाड चाल्सक 
बोजेस ्ेथे तनघून गेल््ामुळे फ्रें च र्माांडराांना मनातल््ा मनात 
खूप आनांद झाला.  

  जोनने पुन्हा डोमरेमीला जाण््ाची इच्छा व््क्त रे्ली. पण 
स्िाथी राजाने पुन्हा नर्ार ठदला. त्ाऐिजी त्ाने जोनला एर् 
पदिी ठदली ि ततला िराविर् िेतन देण््ाच ेिचन ठदले. हे 
िेतन ततला र्धीच र्मळाले नाही. राजाने डोमरेमी गािाला र्र 
न भरण््ाची सिलत ठदली. गािाचा फा्दा झाल््ाच ेबघून 
जोन खुश झाली. तरीही आपल््ा गािाला परतण््ाची ततची 
इच्छा र्ा्म राठहली.  

   बगांडीच ेसरदार इांग्रजाांच््ा बाजूने लढत होत.े आता त े
्ुद्धबांदी र्रार र्रा्ला त्ार झाले. पुढच््ा िषाकच््ा, साल 
1430 च््ा, िसांत ऋतूप्ांत हा र्रार लागू झाला.   

   1428 साली जोनने ऑली्न्स सोडले होते. ततच््ा आिाजाने 
साांचगतल््ाप्रमाणे एर् िषक र्धीच उलटून गेले होत.े पॅररसच््ा 
आग्ने् ठदशेत र्ाही मैल अांतरािर असलेल््ा मेलन ्ा 
ठिर्ाणी ततला पुन्हा आिाज ऐरू् आला, “मी कर्ल्ल््ाच््ा 
तटबांदीिर असताना सेंट रॅ्थरीन ि सेंट मागाकरेट ्ाांनी मला 
सािध रे्ले र्ी लिर्रच मला अटर् होईल. मी प्राथकना रे्ली 
र्ी अटर् झाल््ािर मला तातर्ाळ मतृ्ू ्ेऊ दे. रै्देत माझी 
ददुकशा होऊ न्े.” 



    1430 सालच््ा मे मठहन््ात जोन ऑफ आर्क च््ा 
आिाजाने ठदलेला इशारा बरोबर िरला.  
  ड््ूर् ऑफ बगांडीच््ा सैतनर्ाांनी र्ां पा्ने शहराला िेढा 
घातला. चाल्सक अद्याप बोजेस ्ेथेच होता. जोन फ्रें च 
सैतनर्ाांच््ा एर्ा तुर्डीसोबत र्ां पा्ने ्ेथे गेली. ्ा 
हल्ल््ाच ेनेततृि र्रून ती नेहमीसारखेच शौ्ाकने लढली ि 
शहरात दाखल झाली. ऑली्न्सिरील विज्ाची पुनराितृ्ती 
होत ेर्ी र्ा्, असे ततला पाहून िाटू लागले.  
  ऑली्न्समध््े जोनने शहरातील मजबूत चौक््ाांिर 
एर्ामागोमाग एर् हल्ले र्रून र्ब्जा रे्ला होता. ततच े
हल्ले ततथे ्शस्िी िरले. र्ां पा्नेमध््ेही तसेच डािपेच 
ततने आखले. ततथेही ततने अनेर् हल्ले रे्ले ि बगांडीच््ा 
सैतनर्ाांना मागे हटिले. पण अचानर् त ेसैतनर् जास्त 
आिमर् झाले ि फ्रें च सैतनर्ाांना मागे सारू लागले. ्ामुळे 
जोन एर्टीच धोक््ाच््ा जागी अडर्ली. फ्रें च सैतनर्ाांनी 
शहर सोडले. जोनला शत्रुांनी घेरले ि ततला घोड््ािरून 
खाली खेचले.  
  जोन आता ड््ूर् ऑफ बगांडीची रै्दी बनली. तो ततला 
िार मारू शर्ला असता. पण ्ा नीच फ्रें च सरदाराने ततला 
इांग्रजाांना दहा हजार लीिर ्ा रर्मेला विर्ले. 



    फ्रान्सच््ा भ््ाड राजाने शेतर्ऱ््ाच््ा ्ा मुलीला सुटरे्सािी 
र्ाहीही मदत रे्ली नाही. ्ाच मलुीने त्ाला पुन्हा राजेपद 
र्मळिून ठदले होत,े हे तो विसरला. जोनने रे्लेल््ा 
अपमानाचा बदला घेण््ास इांग्रज आतुर झाले होत.े त्ाांनी 
बोव्हाइसच््ा धूतक ि र्पटी बबशपशी हातर्मळिणी र्रून 
जोनला बगांडी्ाांर्डून विर्त घेतले.   

   इांग्रजाांच््ा हाती पडल््ािर आपले खूप हाल होतील, हे जोन 
जाणत होती. त ेटाळण््ासािी ततने साि फूट उांचीिरील 
णखडर्ीतून खाली उडी मारली. पण त्ात ती खूप जखमी 
झाली. ्ामुळे रु्णाला र्ाही फरर् पडला नाही. ततला शत्रुच््ा 
हाती सोपिण््ात आले. कर्त्ेर् आििड ेततला एर्ा दमट 
अांधाऱ््ा र्ोिडीत साखळदांडामध््े जखडून िेिण््ात आले. 
   त्ानांतर अन््ाय्् पद्धतीने खटला चालिून जोनिर 
जादटूोणा र्रण््ाचा आरोप िेिण््ात आला. र्शक्षा म्हणून 
ततला रोआँ ्ेथे भर बाजारात जाळण््ात आले. ज््ा चचकने 
1430 साली जोनची तनांदा र्रून ततला हौतातम्् ठदले त्ाच 
चचकने 1919 साली ततला सांतपद बहाल रे्ले.  

   सोबतच््ा चचत्रातील जोन ऑफ आर्क चा पुतळा इमॅन््ुएल 
फे्रमा्ट ्ाने त्ार रे्ला आहे. ्ात जोनच््ा अांगािर 
चचलखत आहे. लढाईआधी गुडघ््ािर बसून ती ईश्वराची 
प्राथकना र्रताना ठदसत.े .   

समाप्त 


